
PONDĚLÍ 4. ČERVNA 2012
WWW.IDNES.CZ B 3brno a jižní morava

JIŽNÍ MORAVA Poslední ročníky ji-
homoravských středních škol
a gymnázií se maturitním tablem
začaly zabývat dávno předtím, než
znaly otázky k maturitě. Kolik hlav
ve třídě, tolik nápadů na originální
rozloučení se školou.
„Na co většina z nás nikdy neza-

pomene, jsou tři měsíce trvající
bouřlivé diskuse o finální podobě
tabla,“ říká Karel Seidel z oktávy B.
Vyplatilo se, právě jejich tablo se lí-
bilo lidem na internetu nejvíc.

1. Klasické a španělské
gymnázium, oktáva B

Nápadů se objevilo ve třídě plno.
„Zajímavá byla například myšlen-
ka o pohyblivém tablu, které by se
skládalo z devětadvaceti ozube-
ných koleček. Vzhledem k tomu, že
však nejsme třída s technickým za-
měřením a samotné vytvoření by
bylo téměř nemožné, nápad nako-
nec neprošel,“ popisuje student
Seidel.
Zvítězilo tablo s podtitulem Stí-

nové hry. „Znázorňuje dvě stránky
osobnosti každého z nás,“ vysvětlu-
je maturant. Vzhled stínu si každý
student vymyslel sám.
„Na focení jsme si pronajali ateli-

ér v centru Brna. Fotografa jsme
ale platit nemuseli, náš spolužák
Valentino Todarello se věnuje foto-
grafování na profesionální úrov-
ni,“ podotkl Seidel.
Více práce pak měla třída, kde

vedou děvčata 21 ku 8, s umístě-
ním tabla. „V některých obcho-
dech se s námi vůbec nechtěli ba-
vit,“ říká student. Nakonec dostali
tablo na nejfrekventovanější brněn-
ský bulvár – Masarykovu ulici.
Vítězství za tablo má oktáva B

v kapse, stejně jako maturitní
zkoušky. „Konečné známky však
ještě nejsou známé –musíme si po-
čkat na výsledky slohovek,“ říká
maturant Karel Seidel.

2. Gymnázium T. G. Masaryka
Hustopeče, oktáva

Gymnazisté z Hustopečí dlouho
hledali samotný ateliér na focení.
„Můj ateliér byl zrovna v přípra-
vách, tak jsme zvolili prostory škol-

ní tělocvičny. Zřídili jsme provizor-
ní pozadí a šlo se fotit,“ říká foto-
graf Jakub Caha.
Nápad na tablo vyšel z každo-

dennosti. „Osm let jsme chodili
okolo fotek starých absolventů
umístěných ve vchodu do naší ško-
ly, tak jsme si tento styl půjčili. Tři-
cátá léta mají styl, tablo tak dostalo
pěkný elegantní šmrnc,“ pochvalu-
je si jedna z autorek Klára Haluzo-
vá. Naopak na poslední zvonění
zvolili studenti „vidlácký“ styl.
„Abychom si poslední den ve

škole nestrojeně a v pohodlí užili,“
vysvětluje maturantka.

3. Gymnázium Kpt. Jaroše Brno,
4. C

Kdo zahlédl před nedávnem v br-
něnských ulicích renesanční posta-
vy, viděl autory třetího nejkrásnější-
ho tabla na jižní Moravě. Maturan-
ti z Gymnázia Kpt. Jaroše si je za-
půjčili v Janáčkově divadle. „Ko-
lemjdoucí ocenili naši hudbu, kvě-
tiny i všemožné dobroty,“ říkáMag-
dalena Fabiánová ze 4. C.
Méně barev pak zvolili studenti

na své tablo. „Napadlo nás udělat
černobílé fotky s nějakým ústřed-
nímmotivem v barvě,“ vypráví stu-
dentka. Tentokrát zase gymnazis-
tům vyšel vstříc obchodník. „Díky
známosti jednoho z rodičů námna-
bídli umístit tablo v drogerii v Kob-
ližné ulici,“ říká maturantka.

Bohdana Jarošová

BRNO (ČTK) Mendelovo muzeum
brněnské Masarykovy univerzity
vystavuje od včerejška rukopis
otce genetiky Gregora Johanna
Mendela. Vystaven bude do
30. června.
Jde o spis Pokusy s rostlinnými

hybridy z roku 1865,
jímž položil základy
tehdy nového vědního
oboru – genetiky. Cen-
ný dokument byl léta
v Německu a vedly se
o něj spory. Česká re-
publika jej před časem
získala zpět. Mendelo-
vo muzeum sídlí v prostorách au-
gustiniánského kláštera na Starém
Brně, v němž slavný vědec kdysi
působil. V rukopise shrnul poznat-
ky z genetiky.
Dokument může v Česku veřej-

nost vidět vůbec poprvé. Kromě vy-
stavení rukopisu se včera v bazili-

ceNanebevzetí PannyMarie kona-
la děkovná mše za Mendela.
Mendelův klíčový vědecký spis

opustil Brno v roce 1953, kdy komu-
nisté klášter zrušili. Členové augus-
tiniánské provincie jej pak potají
převezli z Moravy do Čech a ukryli.

Před bezmála 30 lety
jej uložili ve vikariátu
řádu sv. Augustina ve
Vídni. Odtud byl poz-
ději kvůli zhotovení
faksimile převezen do
Německa, kde se do-
stal do držení zástup-
ců Mendelovy rodiny.

Brno si letos četnými akcemi při-
pomíná 190. výročí narození bada-
tele. Vědci z celého světa považují
brněnský augustiniánský klášter
kvůliMendelovu výzkumu zaMek-
ku biologie. Masarykovu univerzi-
tu v souvislosti s výročím navštíví
tři držitelé Nobelovy ceny.

Krátce
BRNO

Sochy z písku se na
náměstí množí

Dílo Esence ženy autora Gianniho
Schiumariniho nyní stojí na brněn-
ském centrálním náměstí Svobo-
dy, které se ve dnech od 26. května
do včerejška postupně změnilo
v pomyslnou pláž. Zdobí je pětmo-
hutných pískovcových soch uměl-
ců z České republiky, Slovenska,
Itálie, Nizozemska a Německa.
Jsou vyrobeny ze speciálního pís-
ku z Nizozemska tak, aby odolaly
nepřízni počasí až do srpna. (ČTK)

BRNO

Dívky ničily autobus,
zahlédl je řidič
V autobusu linky 57 řidičDopravní-
ho podniku zadržel dvě dívky. Vši-
ml si, jak slečny ve věku 14 a 15 let
poškozují sedačky. Původně si
myslel, že na ně malují. Hlídka
městské policie přivolaná na Tom-
kovo náměstí však zjistila, že do
opěradel je ostrým předmětem vy-
rytá řada obrazců a ornamentů.
Podle dispečera Dopravního pod-
niku dosáhla škoda přibližně šesti
tisíc korun. Obě teenagerky předa-
li strážníci policistům. (red)

BRNO

Pes vystopoval sprejery,
kteří malovali na nábřeží
Dvou sprejujících postav si všiml
v noci na sobotu při hlídce psovod
městské policie. Mladíci sprejovali
po betonové zdi na Sportovnímná-
břeží. Když spatřili přijíždějícího
strážníka, rozdělili se a dali se na
útěk. Psovod běžel za mužem uni-
kajícím k ulici Bratří Mrštíků, kde
se mu ho podařilo zastavit. Mladík
se přiznal a doplnil i popis druhé-
ho sprejera. Psovod ihned předal
popis operačnímu středisku, které
na místo poslalo hlídku. Druhému
mladíkovi se přesto podařilo v hu-
sovických ulicích ztratit. (red)

JIŽNÍ MORAVA

Noc kostelů: napočítali
141 tisíc vstupů
Vbrněnské diecézi si zájemcimoh-
li v noci na sobotu prohlédnout
149 chrámů amodliteben. Organi-
zátoři zaznamenali 141 tisíc vstu-
pů návštěvníků, tedy o 3 000 více
než loni. Církevní stavby byly ote-
vřeny při příležitosti Noci kostelů,
akce, která vznikla před sedmi lety
ve Vídni. Lidé mohli nejen vstupo-
vat do potemnělých chrámů, ale
v některých vystoupat i do jejich
věží a pokochat se pohledem na
noční osvětlení měst a obcí. V kos-
telech se konala také hudební vy-
stoupení, videoprojekce o jejich
historii a ochutnávky vín. (ČTK)

Server Rajče.net ve spolupráci s MF DNES vyhlásily soutěž Maturitní tablo roku
2012. Maturitní třídy mohly posílat fotografie s tably do konce května. Z celé
republiky se do soutěže přihlásilo 59 tříd, na jižní Moravě soutěžilo
o nejzajímavější nápad osm škol. Čtenáři na internetu vybrali tři nejlepší.

Vítěz Tablo, pro které na Rajče.net hlasovalo nejvíce lidí, znázorňuje dvě stránky osobnosti každého ze studentů. Foto: Kamok.rajce.idnes.cz

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce Moje
fotozprávy. Další návody najdete
nawww.navody.rajce.net.

Ukázka ze série Studenti z „Jarošky“ fotili různé scénky a poskládali
je vedle sebe. Vždy zvýraznili jen jednu barvu. Foto: Magdafab.rajce.idnes.cz

Stříbrné retro Druhé místo
obsadili maturanti
hustopečského gymnázia. Zalíbil
se jim styl fotografií třicátých
let. Kromě hromadného snímku
se fotili i jednotlivě (vpravo).

Foto: Modryslon.rajce.idnes.cz

V souvislosti
se 190. výročím
narození
J. G. Mendela
navštíví Brno letos
tři držitelé
Nobelovy ceny.

Divadlo Maxima Gorkého / Berlín
Národní divadlo / Budapešť
Divadlo Aréna / Bratislava
Divadlo Komedie / Praha
+ mnohá další brněnská,
česká i zahraniční divadla

Nenechte si ujít výjimečné
české i světové divadelní
zážitky! Divadlo ve filmu, film
v divadle, hudba 60. let.

Dokumentární divadlo, osobnosti vzešlé
z Brna, bohatý off-program.
Festival tradičně zahájí Noc kejklířů
(9.6.), která bude mít letos podobu dne
otevřených dveří divadel a vyvrcholí
koncertem retro kapely MTO
Universal. V závěru festivalu se
můžete těšit na velkolepou Slavnost
masek (16.6.), která rozproudí
městské ulice!

„Let‘s Play“
Mezinárodní divadelní festival

DIVADELNÍ
svět Brno 2012
Miloš Forman
Divadlo a film 60.léta
3. ročník / 8.–16.června
www.divadelnisvet.cz

Nemovitosti-koupě

Hledám RD se zahradou do 50km od Brna.
Tel.: 725 640 083

Automobily-popt.

JAKOUKOLIV Š-FELICII.T:604118269

Auto-moto různé

Autovraky/likvidaceodvozdarma777053499

Koupím

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Cestování a rekreace

www.penzionpepa.jeseniky.com, vč. bazénu

Knihy a časopisy

Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

Jekyll & Hyde na
maturitním tablu
pobavili nejvíc

Muzeum vystavuje jedinečný
Mendelův rukopis o dědičnosti


